ALCALDIA El Papiol, 25 de febrer de 2020
2020/04
Sessió ordinària de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, que es celebrarà
el proper dimarts 25 de febrer de 2020 a les 18.00 hores, a la Casa Consistorial,
segons l’Ordre del Dia que a continuació s’indica:
ORDRE DEL DIA i ÍNDEX DE L’ACTA
PUNT ASSUMPTES
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Aprovació de l’acta de sessió núm. 03/20, de data 11 de febrer de 2020.
Convocatòria de subvenció/ns (Codi: L09/2020/A) per a l’atorgament
d’ajuts del Programa Metropolità contra la pobresa energètica, bases
reguladores i inici de procediment de concessió
Convocatòria i bases reguladores de subvencions nominatives per entitats
(Codi: L10/2020/A) i inici de procediment de concessió en l’any natural
2020.
Preus públics establerts i concreció de subconceptes amb fixació dels seus
imports (febrer i març de 2020) en relació a un tallers la fotografia per
impartir a la Biblioteca Valentí Almirall del Papiol.
Convocatòria de subvenció/ns (Codi: L13/2020/A) per a titulars d'immobles
catalogats (BCIL/BEI), bases reguladores i inici de procediment de
concessió.
Contracte de serveis de recollida de residus urbans, deixalleria i neteja
viària del Papiol - Liquidació de la participació d’ingressos de 2019
(semestre/02) de les tarifes de la Deixalleria i de la venda de subproductes.
Primera pròrroga del contracte (per adhesió) del servei de manteniment
d’ascensors a través de l’acord marc de l’ACM.
Regularització patrimonial i registral de la Plaça Serafí Pitarra del Papiol.
Pròrroga primera (especial) del Contracte de gestió del servei públic del
Centre de serveis d’atenció a la gent gran.
Inici d’activitats docents i de les actuacions administratives preliminars de
l’escola bressol municipal corresponent al curs 2020 - 2021
Inici expedient per la caducitat del títol habilitant per l’exercici de l’activitat
de bar a la Ctra. de Caldes, núm. 124b del Papiol
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Adhesió a l’Acord marc de subministrament d’equips d’impressió i de
multifunció (exp. 2017.02) en les modalitats de compra i arrendament, amb
destinació a les entitats locals de Catalunya.
Inici d’actuacions de la segona revisió de les ordenances fiscals de
l’exercici 2020: Plusvàlues, Ordenança general, Taxa activitats i de
l’Escola de música.
Assabentat de la resolució judicial (sentència) de data 30/01/2020 de la
Secció 3ª de la Sala contenciós-administrativa del TSJC en el Recurs
ordinari 317/2017.
Inici d’actuacions de la primera revisió (puntual) de l’ordenança (núm.101)
sobre tinença d’animals de companyia.

